
U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kľak, 

dňa 27.4.2012 
Uznesenie č. 15/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Beata 
Adamová, Božena Píšová. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 16/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-14/2012 prijatých OZ dňa 24.2.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 24.2.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 17/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
dodatok č. 1/2012 k vnútroorganizačnej smernici pre vedenie účtovníctva. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 18/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
záznam z vykonanej kontroly za I. štvrťrok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 19/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostom obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu 
vo výške 1.172,-€ /937,60 € + 25 % zvýšenie 234,40 €/ s platnosťou od 1.5.2012 na úväzok 
0,8 – týž. 30 h. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 20/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie 

žiadosť o odpredaj obecného pozemku zapísaného na LV obce č. 1 v katastrálnom území 

Kľak : 

- Dušanovi Junasovi, bytom Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava parcela EKN 1559/4 TTP 

o výmere 1495 m², z ktorej bude zameraná a odčlenená len časť pozemku geodétom, 

výmera bude upresnená až na základe novovytvoreného geometrického plánu. Pri 



zameraní pozemku geodétom musí byť prítomný zástupca obce. Cena pozemku sa určí 

až po zameraní a určení výmery. Náklady spojené z vyhotovením geometrického 

plánu, kúpnej zmluvy a správneho poplatku na vklad do katastra nehnuteľností bude 

znášať kupujúci. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 21/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

žiadosť o odpredaj obecného pozemku zapísaného na LV obce č. 1 v katastrálnom území 

Kľak : 

- Zuzane Haringovej, bytom Kľak č. 116 parcela EKN 868/1 TTP o výmere 2680 m², 

z ktorej bude zameraná a odčlenená len časť pozemku geodétom, výmera bude 

upresnená až na základe novovytvoreného geometrického plánu. Pri zameraní 

pozemku geodétom musí byť prítomný zástupca obce. Cena pozemku sa určí až po 

zameraní a určení výmery. Náklady spojené z vyhotovením geometrického plánu, 

kúpnej zmluvy a správneho poplatku na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať 

kupujúci. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 22/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

v zmysle ustanovenia § 9 ods.2 písm. a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemku 

v k.ú. Kľak : 
►dielu 2 o výmere 35 m² odčlenený z parc.č. EKN 1801/1 vyznačená ako ostatná plocha 
o výmere 1787 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 438/2 
►dielu 1 o výmere 76 m² odčlenený z parc.č. EKN 1798/2 vyznačená ako ostatná plocha 
o výmere 878 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 438/2 
identifikované geometrickým plánom č. 35300060-16/2012 vyhotoveným Ing. Martinom 
Grmanom dňa 16.4.2012, úradne overeným Správou katastra Žarnovica dňa 26.4.2012 pod 
č. 98/2012 pre kupujúceho Ing. Pavel Píš, rodený Píš, nar. 02.03.1980, bytom Kľak č. 80, za 
kúpnu cenu 3,-€/m², t.j. za predmet prevodu 111 m² vo výške 333,-€. 
Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.8 

písm. e  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod nehnuteľnosti – parcely susediacej 

s parcelami vo vlastníctve kupujúceho a jedná sa o jedinú prístupovú komunikáciu k jeho rodinnému 

domu. 

Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  
Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a 

ods.8 písm. e  zákona SNR r. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej 

tabuli obce v lehote od 04.04.2012 do 26.04.2012, čím je splnená zákonná povinnosť obce zverejniť 

zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom.  

Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
 
 
 



Uznesenie č. 23/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

v zmysle ustanovenia § 9 ods.2 písm. a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemku 

v k.ú. Kľak : 
►dielu 1 o výmere 378 m² odčlenený z parc.č. EKN 868/1 vyznačená ako tr.tr.porast 
o výmere 2 680 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 356/25 vyznačená ako 
tr.tr.porast o výmere 378 m² 
identifikované geometrickým plánom č. 35300060-15/2012 vyhotoveným Ing. Martinom 
Grmanom dňa 16.4.2012, úradne overeným Správou katastra Žarnovica dňa 23.4.2012 pod 
č. 95/2012 pre kupujúcich Jiří Horák, rodený Horák, nar. 28.03.1967, bytom Kľak č. 126 
a manželka Stanislava Horáková, rodená Hrubjaková, nar. 10.01.1967, bytom Kľak č. 126, 
za kúpnu cenu 3,-€/m², t.j. za predmet prevodu 378 m² vo výške 1.134,-€. 
Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.8 

písm. e  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod nehnuteľnosti – parcely susediacej 

s parcelami vo vlastníctve kupujúcich, ktorá nie je prístupná z verejnej komunikácie. 

Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  
Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a 

ods.8 písm. e  zákona SNR r. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej 

tabuli obce v lehote od 04.04.2012 do 26.04.2012, čím je splnená zákonná povinnosť obce zverejniť 

zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom.  

Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ......................... 
 
Uznesenie č. 24/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
ukončenie akcie „oprava strechy kultúrneho domu“ a zaslanie vyúčtovania na Úrad vlády SR. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 25/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
poskytnutie peňažného daru vo výške 300,-€ zo ZMOS, Bratislava na zakúpenie posýpača 
na zimnú údržbu. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 26/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
opravu obecného traktora a vyúčtovanie nákladov. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 27/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované oplotenie miestneho cintorína. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 



Uznesenie č. 28/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
uskutočnenie akcie :stavanie mája dňa 30.4.2012 o 19.00 hod. . 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 

 
Uznesenie č. 29/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
usporiadanie Dňa matiek v kultúrnom dome obce Kľak dňa 13.5.2012 o 14.30 hod. . 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 

 
Uznesenie č. 30/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
turistický pochod Horný Župkov dňa 8.5.2012 usporiadaný Mikroregiónom Kľakovská dolina. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 

 

 

V Kľaku 30.4.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

Beata Adamová        ................................                    

 

Božena Píšová          ................................                   


